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KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Ajava koira.
Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat
alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajokoirat.
Käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Varmuudella voidaan sanoa, että rotu on samaa
alkuperää kuin muutkin Balkanin alueen ajokoirat. Aiemmin rotua on joskus
kutsuttu ”mustaksi ajokoiraksi”. Ensimmäinen rotumääritelmä on vuodelta 1924, ja
FCI hyväksyi rodun virallisesti 8.5.1969 Varsovassa pidetyssä kokouksessa.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, kiinteä ja ketterä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus (mitattuna olkanivelestä
pakaraan) ja rintakehän ympärysmitta ovat noin 10 % säkäkorkeutta suuremmat.
Pään pituus on 45 % säkäkorkeudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tasapainoinen, omistajaansa kiintynyt,
rauhallinen, luotettava.
PÄÄ: Pitkänomainen; kallon ja kuono-osan ylälinjat eriävät.
Kallo: Kuono-osaa pitempi, takaosan leveys on pienempi kuin otsapenkereen ja
niskakyhmyn välinen etäisyys. Edestä ja sivusta katsottuna tasainen tai hieman
kaartuva. Kallo kapenee otsapengertä kohti. Voimakas otsauurre, vähäinen
niskakyhmy, selvästi erottuvat kulmakaaret.
Otsapenger: Hieman erottuva.
Kirsu: Hyvin kehittynyt ja aina musta.
Kuono: Tyvestään leveä ja voimakas, kallo-osaa lyhyempi. Toivottu kuonon ja
kallon pituuksien suhde on 7,5:10. Kuono kirsua kohti kapeneva. Kuononselkä on
suora.
Huulet: Kohtuullisesti kehittyneet ja tiiviit, ylähuuli peittää hieman alahuulta.
Suupieli tiivis, huulten reunat mustapigmenttiset.
Leuat / hampaat: Voimakkaat leuat, säännöllinen ja täysihampainen leikkaava
purenta. Tasapurenta sallitaan. Hampaat hyvin kehittyneet ja asennoltaan
säännölliset.
Posket: Litteät.
Silmät: Soikeat, hieman vinoasentoiset, väri vaaleanruskeasta tummanruskeaan.
Silmien ympärykset mustapigmenttiset.
Korvat: Korkealle kiinnittyneet, keskipitkät, korvalehti ohut tai keskipaksu.
Riippuvat sileinä päänmyötäisesti. Korvien kärjet ovat muodoltaan enemmän tai
vähemmän soikeat.
KAULA: Suunnilleen pään pituinen, voimakas ja viisto, vaakatasoon nähden 45°–
50° kulmassa. Jalo ja lihaksikas, ei löysää kaulanahkaa.
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RUNKO; Suorakaiteen muotoinen, noin 10 % säkäkorkeutta pitempi.
Säkä: Hyvin selvästi erottuva.
Selkä: Lihaksikas ja leveä, kohtuullisen pitkä.
Lanne: Lihaksikas, kiinteä, keskipitkä ja tiivis.
Lantio: Hieman viisto (vaakatasoon nähden 20°–25° kulmassa), voimakas, leveä ja
hyvin lihaksikas.
Rintakehä: Voimakas ja syvä, syvyydeltään 45–50 % säkäkorkeudesta ja
rintakehän ympärysmitta noin 10 % säkäkorkeutta suurempi.
Alalinja ja vatsa: Rintalastan takaosa selvästi erottuva, vatsaviiva vain hieman
nouseva.
HÄNTÄ: Jatkaa lantion linjaa, asennoltaan sapelimaisesti kaartuva, selkälinjan
tasoa alempana. Kapenee vähitellen tyvestään kohti hännänpäätä joka ulottuu
kintereeseen. Kauttaaltaan hyvin karvoittunut.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Vahvat, tiiviit, lihaksikkaat ja yhdensuuntaiset.
Lavat: Lihaksikkaat ja tiiviisti rintakehän myötäiset. Lapaluu ja koiran pää
suunnilleen yhtä pitkät, lapojen asento 40°–45° vaakatasoon nähden.
Kyynärpäät: Tiiviit ja rungonmyötäiset, etäisyys maasta kyynärpäähän on 50%
säkäkorkeudesta.
Kyynärvarret: Suorat, vahvat, lihaksikkaat.
Ranteet: Kiinteät.
Välikämmenet: Vahvat, kapeat, hieman viistot (enintään 15° pystysuorasta).
Etukäpälät: Ns. kissankäpälät. Vahvat, tiiviit, hyvin kaartuvat varpaat. Päkiät ovat
lujat, joustavat ja väriltään mustat. Kynnet aina mustat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Vahvat, lihaksikkaat, yhdensuuntaiset ja vahvaluustoiset.
Reidet: Vahvat, lihaksikkaat, eivät ulkonevat.
Polvet: Kiinteät, rungon keskiviivan suuntaiset, polvikulma noin 120°.
Sääret: Lihaksikkaat, suunnilleen saman pituiset kuin reidet.
Kintereet: Kiinteät ja selvästi erottuvat, kinnerkulma noin 135°–140°.
Välijalat: Vahvat, lähes pystysuorat.
Takakäpälät: Ns. kissankäpälät. Vahvat, tiiviit, hyvin kaartuvat varpaat. Päkiät ovat
lujat, joustavat ja väriltään mustat. Kynnet aina mustat.
LIIKKEET: Säännölliset ja joustavat, voimakas takaraajan työntö. Toivotuin
askellaji on eloisa, tasainen ravi.
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NAHKA: Joustava, erittäin tiiviisti pinnanmyötäinen, tummapigmenttinen.
KARVAPEITE
KARVA: Lyhyt, tiheä ja karhea, ei kovin paksu; kiiltävä, sileä ja pinnanmyötäinen.
Varsin hyvin kehittynyt aluskarva.
VÄRI: Perusväri on musta, jossa on punaruskeat (tan) merkit silmien yläpuolella,
kuonossa ja raajojen alaosassa. Silmien yläpuolella olevat merkit ovat
hasselpähkinän kokoiset, kuonon sivuilla olevat merkit ulottuvat enintään
suupieleen. Ruskeiden merkkien väritys vaihtelee vaaleasta ruskehtavaan ja
kirkkaaseen punaruskeaan. Valkoinen rintatäplä sallitaan mutta se ei ole toivottu ,
halkaisijaltaan se saa olla enintään 3 cm.
SÄKÄKORKEUS: Säkäkorkeus 44–54 cm, ihannekorkeus uroksille on 49–50 cm
ja nartuille 48–49 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja
hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Ylä- tai alapurenta; vino purenta
• Yhdenkin hampaan puuttuminen (paitsi P1- ja M3-hampaat).
• Hyvin vaaleat tai siniset silmät; keskenään eriväriset silmät; sisään- tai
uloskiertyneet silmäluomet (entropion, ektropion)
• Ylöskiertyvä tai sivulle kääntyvä häntä, asennoltaan selkälinjan yläpuolella
oleva häntä
• Muut kuin rotumääritelmän kuvaamat värit
• Muut kuin rotumääritelmässä sallitut valkoiset merkit
• Rotumääritelmässä sallittua suurempi tai pienempi koko
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin
laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

